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ABSTRAK 

   PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS VISUALISASI MOLEKUL 3D                  

DENGAN  SOFTWARE AVOGADRO  PADA MATERI  HIDROKARBON                  

BERORIENTASI KETERAMPILAN KOMUNIKASI 

 

Oleh  

VITALIA TRISTINA SARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKPD berbasis visualisasi 

molekul 3D dengan Software Avogadro, mendeskripsikan validitas, karakteristik 

LKPD, tanggapan guru dan peserta didik mengenai LKPD, serta kendala yang 

ditemui selama pengembangan LKPD.  Desain penelitian yang digunakan adalah 

desain penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall sampai tahap kelima 

dari sepuluh tahap, yaitu penelitian dan pengumpulan data, perencanaan produk, 

pengembangan produk awal, uji coba lapangan awal, dan revisi hasil uji coba.  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah angket analisis kebutuhan 

guru dan peserta didik, angket validasi ahli, angket tanggapan guru dan peserta di-

dik.  Data yang diperoleh dari validator, guru, dan peserta didik dianalisis meng-

gunakan metode analisis statistik deskriptif.   

Karakteristik LKPD yang dikembangkan adalah tahapan pembelajaran me-

ngikuti langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik meliputi: menga-

mati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi.  

Selain itu, LKPD melatihkan visualisasi struktur 3D menggunakan Software Avo-

gadro dan melatihkan keterampilan komunikasi.  Hasil validasi ahli pada aspek 

kesesuaian isi, konstruksi, dan keterbacaan memiliki kriteria tinggi.  Hasil tangga-

pan guru pada aspek kesesuaian isi, konstruksi dan keterbacaan serta hasil tangga-

pan peserta didik pada aspek kemenarikan dan keterbacaan memiliki kriteria sa-

ngat tinggi.  Dengan demikian, LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan 

Software Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunika-

si dikatakan valid berdasarkan validasi ahli dan layak digunakan dalam pembela-

jaran. 

 

Kata kunci: LKPD, visualisasi molekul 3D, keterampilan komunikasi, Software 

Avogadro, senyawa hidrokarbon 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

 

Sumber daya manusia pada abad ke 21 harus memiliki keterampilan yang biasa 

dikenal dengan 4C yaitu Communication, Collaboration, Critical Thinking and 

Problem Solving, dan Creativity and Innovation (Makhrus dkk., 2018).  Pencapai-

an keterampilan abad 21 dapat dilakukan dengan cara memperbaharui kualitas 

pembelajaran, membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan par-

tisipasi, mendorong kerjasama dan komunikasi serta membudayakan keterampilan 

berpikir kreatif sehingga pembelajaran dapat berpusat pada kegiatan peserta didik 

dengan bimbingan dan pengawasan dari guru (Zubaidah, 2016).   

Salah satu keterampilan yang harus dilatihkan kepada peserta didik dalam pembe-

lajaran adalah keterampilan komunikasi.  Keterampilan komunikasi dalam proses 

pembelajaran diperlukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif.  Wu-

jud dari pembelajaran aktif dapat terjadi dimana siswa bukan hanya mendengar-

kan dan mencatat pengetahuan dari guru saja, melainkan dapat mengembangkan 

pengetahuan yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan sehingga tercipta 

diskusi aktif antara peserta didik dan guru (Santrock, 2018).   

Keterampilan berkomunikasi diperlukan dalam pendidikan sains agar peserta di-

dik dilatih untuk dapat menjelaskan data hasil dari pengamatan yang dilakukan, 

merangkum informasi dari berbagai teks, menjelaskan data tabel maupun grafik, 

menyajikan data ke bentuk grafik/uraian/tabel (Ibrahim dkk., 2010).  Pada pembe-

lajaran sains, salah satu ilmu yang dipelajari adalah ilmu Kimia.   

Salah satu Kompetensi Dasar (KD) yang ada dalam Kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran kimia adalah KD 3.1 yaitu menganalisis struktur dan sifat senyawa 
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hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya, dan 

KD 4.1 yaitu membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang 

memiliki rumus molekul yang sama.  Dengan demikian, dalam pembelajaran 

hidrokarbon siswa dituntut untuk memahami konsep hidrokarbon secara menyelu-

ruh bukan hanya sekedar menghafal dan memiliki keterampilan membuat model 

visual struktur molekul hidrokarbon. 

Hidrokarbon memiliki karakteristik materi dengan tingkat keabstrakan yang tinggi 

karena menyangkut wujud, sifat, dan karakter atom karbon yang tak kasat mata 

serta menuntut daya khayal untuk memahaminya.  Akibatnya peserta didik akan 

mengalami kesulitan memvisualisasikan struktur molekul dan membuat model 

visual dalam bentuk 3D sesuai dengan tuntutan KD 4.1.  Untuk membantu peserta 

didik dalam memvisualisasikan struktur molekul hidrokarbon, guru sebaiknya 

menggunakan media yang dapat memberikan gambaran konkret kepada peserta 

didik (Nazalin dan Muhtadi, 2016).  

Salah satu media yang dapat digunakan oleh guru sebagai panduan untuk melatih 

keterampilan peserta didik dalam memvisualisasikan dan membuat model visual 

struktur molekul hidrokarbon dalam bentuk 3D adalah LKPD.  Saat ini, LKPD 

yang digunakan pada materi hidrokarbon cenderung menampilkan struktur senya-

wa hidrokarbon dalam bentuk 2D.  Representasi dalam bentuk 2D menyebabkan 

peserta didik sulit untuk memvisualisasikan struktur molekul hidrokarbon karena 

dibutuhkan kemampuan untuk mentransfer antara gambar cetak dan gambar men-

tal.  Dengan demikian, LKPD pada pembelajaran hidrokarbon seharusnya menge-

nalkan pemodelan struktur molekul secara 3D pada peserta didik.   

Pemodelan struktur molekul secara 3D yang terkenal adalah molymod. Namun, 

penggunaan molymod dalam pembelajaran memiliki kelemahan di antaranya har-

ganya yang mahal, hanya terdapat 6 bulatan atom, bulatan atom dan ikatannya 

mudah hilang, model molekul yang terbentuk bersifat statis sehingga kurang me-

madai untuk mengimajinasikan tatanan ruang struktur 3D molekul.  Oleh karena 

itu, dibutuhkan program pembelajaran yang dilengkapi media yang mampu men-

visualisasikan struktur 3D molekul sekaligus menghubungkan dengan sifat-
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sifatnya (Abraham dkk., 2010).  Salah satu software yang dapat digunakan untuk 

memvisualisasikan molekul secara 3D pada materi hidrokarbon adalah Software 

Avogadro. 

Software Avogadro merupakan software visualisasi dan editor molekul yang di-

kembangkan oleh sekelompok peneliti dari Pittsburgh University.  Software ini 

berbasis open source dan memiliki fitur visualisasi molekul yang sangat bagus se-

hingga dapat membantu peserta didik ketika belajar kimia tentang dunia mikro-

skopis molekul (Cornell dan Hutchison, 2015).  Kelebihan penggunaan Software 

Avogadro dalam pembelajaran hidrokarbon di antaranya adalah tersedianya fitur 

yang berisi sifat molekul, karakter atom, panjang ikatan dan sudut ikatan yang da-

pat membantu siswa menganalisis kekhasan atom karbon serta menjelaskan sifat 

fisiknya.  Melalui Software Avogadro, siswa dapat dengan mudah membuat model 

visual struktur molekul hidrokarbon dalam bentuk 3D dan atom-atom yang dise-

diakan memiliki warna yang berbeda-beda.  Berdasarkan penelitian yang dilaku-

kan Yuanita dkk., (2018) Software Avogadro sangat penting dalam membantu 

mempelajari bidang kimia khususnya dalam mengembangkan metode pembelajar-

an yang lebih variatif dan menarik serta dalam meningkatkan minat mempelajari 

bidang kimia.  Oleh karena itu, idealnya pembelajaran hidrokarbon di sekolah 

menggunakan pemodelan 3D, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa se-

bagian besar guru belum menerapkan pemodelan 3D dengan menggunakan Soft-

ware Avogadro dalam pembelajaran hidrokarbon.  

 

Hal ini diperkuat oleh pengisian angket pada penelitian pendahuluan yang dilaku-

kan terhadap 4 guru kimia dan 84 peserta didik kelas XI SMA, sebagian besar su-

dah menggunakan LKPD dalam membelajarkan materi hidrokarbon dan jenis me-

dia untuk memvisualisasikan senyawa hidrokarbon berupa struktur 2D.  LKPD 

yang digunakan oleh guru kurang dapat melatihkan keterampilan komunikasi pe-

serta didik.  Berdasarkan pengisian angket oleh guru diketahui bahwa guru belum 

mengenal Software Avogadro dalam pembelajaran dan menyatakan perlu dikem-

bangkan LKPD berbasis visualisasi 3D molekul menggunakan Software Avoga-

dro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi.  
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Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahu-

lu terkait penggunaan LKPD dan software visualisasi 3D pada proses pembelaja-

ran.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hamidah dkk., (2018), LKPD 

mampu mendukung proses pembelajaran Kimia sesuai dengan Kurikulum 2013 

yaitu mengembangkan aspek berpikir peserta didik, aspek afektif dan aspek psiko-

motorik dan keterampilan komunikasi.  Penelitian yang dilakukan Lora dkk 

(2019) menyatakan bahwa pemahaman konsep peserta didik menggunakan media 

animasi 3D lebih tinggi daripada menggunakan media animasi 2D.  Penelitian 

yang dilakukan Yuliardi dan Habibi (2016) menyatakan bahwa penggunaan Soft-

ware Geogebra berbasis visualisasi 3D dapat meningkatkan keterampilan komuni-

kasi matematis peserta didik.  Penelitian yang dilakukan oleh Ochterski (2014) 

menyatakan bahwa penggunaan pemodelan kimia komputasi menjadi sarana pem-

belajaran yang efektif dalam membantu peserta untuk terlihat aktif dan penelitian 

oleh Rayan (2017) bahwa penggunaan Software Avogadro membantu peserta di-

dik mengenal lebih dekat tentang dunia mikroskopis molekul.  Namun, belum ada 

penelitian yang mengkaji mengenai LKPD berbasis visualisasi molekul 3D meng-

gunakan Software Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan 

komunikasi. 

 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengembang-

kan LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software Avogadro pada ma-

teri hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi.  Oleh karena itu peneliti-

an ini berjudul “Pengembangan LKPD Berbasis Visualisasi Molekul 3D dengan 

Software Avogadro pada Materi Hidrokarbon Berorientasi Keterampilan Komuni-

kasi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana validitas LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software 

Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi dari 

hasil pengembangan yang dilakukan? 

2. Bagaimana karakteristik LKPD dari hasil pengembangan yang dilakukan? 

3. Bagaimana tanggapan guru terhadap LKPD yang dikembangkan? 

4. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan? 

5. Apa kendala yang ditemui selama menyusun LKPD berbasis visualisasi mole-

kul 3D Software Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan 

komunikasi? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah se-

bagai berikut: 

1. Mengembangkan LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software Avo-

gadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi; 

2. Mendeskripsikan validitas LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Soft-

ware Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunika-

si; 

3. Mendeskripsikan karakteristik LKPD dari hasil pengembangan yang dilaku-

kan; 

4. Mendeskripsikan tanggapan guru terhadap LKPD yang dikembangkan; 

5. Mendeskripsikan tanggapan peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan; 

6. Mendeskripsikan hal-hal yang menjadi kendala dalam penyusunan LKPD yang 

dikembangkan. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

 

Manfaat pengembangan LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software 

Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi ini 

diharapkan dapat berguna bagi: 
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1. Peserta didik 

Dikembangkannya LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software Avo-

gadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi ini dapat 

memberikan pengalaman tentang penggunaan Software Avogadro sehingga me-

mudahkan peserta didik dalam membuat model visual berbagai struktur molekul 

dan melalui pembelajaran hidrokarbon dapat melatihkan keterampilan komuni-

kasi. 

 

2. Guru 

Dikembangkannya LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software Avo-

gadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi dapat men-

jadi referensi media pembelajaran yang memanfaatkan software visualisasi 3D 

dalam membelajarkan materi kimia.  Selain itu, guru terbantu dalam menvisuali-

sasikan struktur 3D senyawa hidrokarbon dan dapat membantu guru melatihkan 

keterampilan komunikasi. 

 

3. Sekolah 

Dikembangkannya LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software Avo-

gadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi menjadi 

sumbangan pemikiran yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran kimia di 

sekolah. 

 

4. Peneliti Lain 

Dikembangkannya LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software Avo-

gadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi  menjadi 

referensi untuk mengembangkan Software Avogadro pada materi kimia yang lain 

dan menggunakan software visualisasi 3D yang berbeda dalam pembelajaran 

hidrokarbon maupun materi kimia lainnya.   
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup  dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah yang 

digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk pendidikan 

(Borg dan Gall, 1989).   

2. LKPD adalah lembar kegiatan proses pembelajaran untuk menemukan konsep 

IPA melalui teori, demonstrasi, maupun penyelidikan yang disertai dengan pe-

tunjuk dan prosedur kerja yang jelas dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan 

indikator pembelajaran yang ingin dicapai (Firdaus dan Wilujeng, 2018).  Da-

lam penelitian ini LKPD yang akan dikembangkan yaitu LKPD pada materi 

hidrokarbon.  Selain melatihkan konsep, LKPD ini juga melatihkan membuat 

visual molekul struktur senyawa hidrokarbon secara 3D serta melatihkan 

keterampilan komunikasi.  

3. Software Avogadro yang digunakan ini dikembangkan oleh sekelompok pene-

liti dari Pittsburgh University.  Software ini berbasis open source dan memili-

ki fitur visualisasi molekul yang sangat bagus sehingga dapat membantu 

peserta didik ketika belajar kimia tentang dunia mikroskopis molekul (Cornell 

dan Hutchison, 2015). 

4. Keterampilan komunikasi yang dilatihkan dalam LKPD yang dikembangkan 

ada 4 yaitu perangkuman informasi dari berbagai teks, menjelaskan data tabel 

maupun grafik, menyajikan data ke bentuk grafik/uraian/tabel, menjelaskan 

data hasil dari pengamatan yang dilakukan (Ibrahim dkk., 2010). 

5. LKPD berkriteria valid apabila memiliki nilai persentase produk hasil validasi 

ahli sebesar 76-100% yang  artinya layak dan tidak perlu revisi (Arikunto, 

2008).



 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Media Pembelajaran 

 

Media diambil dari bahasa latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara atau pengantar.  Dan menurut bahasa Arab, media adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan (Arsyad, 2011).  Secara 

harfiah  media memiliki makna sebagai perantara atau pengantar.  Gagne mem-

buat pernyataan bahwa media adalah berbagai jenis komponen yang dapat me-

rangsang peserta didik untuk belajar.  Pembelajaran merupakan suatu usaha untuk 

memperoleh ilmu.  Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasil-

kan kegiatan belajar pada para peserta didiknya.  Kegiatan belajar hanya akan ber-

hasil jika peserta didik belajar secara aktif mengalami sendiri proses belajar 

(Suryani dan Agung, 2012). 

 

Menurut Dale (1946) media pembelajaran merupakan suatu bentuk klasifikasi 

pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkrit ke yang paling abstrak, di-

mana partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung memberikan pengaruh 

yang sangat besar terhadap pengalaman belajar yang diterima peserta didik.  Pe-

nyampaian suatu konsep pada peserta didik akan tersampaikan dengan baik bila 

konsep tersebut menuntut peserta didik untuk terlibat langsung di dalamnya bila 

dibandingkan dengan konsep yang hanya melibatkan peserta didik untuk meng-

amati saja (Wibawanto, 2017).  Media pembelajaran merupakan suatu komponen 

penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.  
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Banyak media pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, 

namun tidak semua media tersebut cocok untuk mengajarkan semua materi pela-

jaran dan untuk semua peserta didik.  Kegiatan pembelajaran dapat berjalan opti-

mal jika media pembelajaran yang digunakan tepat, oleh karena itu harus cermat 

dalam memilih media pembelajaran yang akan digunakan.  Dalam rangka pe-

ngembangan pembelajaran, salah satu tugas guru adalah memilih media pembe-

lajaran yang digunakan untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang 

diinginkan (Gafur, 2012). 

 

Penggunaan media saat pengajaran di dalam kelas merupakan suatu kebutuhan 

yang tidak boleh diabaikan.  Media pembelajaran adalah suatu alat bantu/benda 

yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan untuk menyam-

paikan pesan atau sebuah informasi pembelajaran dari sumber belajar seperti guru 

maupun sumber belajar lainnya kepada penerima yakni peserta didik (Latuheru, 

1988).  Menurut Indriana (2011) media pembelajaran mempunyai kegunaan-

kegunaan sebagai berikut: 

a. Membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 

b. Media pembelajaran harus relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai   

dan isi pembelajaran. 

c. Media harus melibatkan peserta didik sehingga mereka mampu belajar 

dengan lebih baik. 

d.  Media pembelajaran berguna mempercepat proses belajar. 

e. Media pembelajaran berguna dalam meningkatkan kualitas belajar 

mengajar. 

f. Media dapat mengurangi penyajian yang bersifat verbalistis.  

 

Menurut Kemp dan Dayton (1985), media pembelajaran dapat memenuhi tiga 

fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan atau kelompok, yaitu 

(a) memotivasi minat atau tindakan, (b) menyajikan informasi, dan (c) memberi 

instruksi.  
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Menurut Ramli (2012), klasifikasi media pembelajaran memiliki sekitar lima je-

nis, yaitu sebagai berikut:  

1. Media dua dimensi, seperti:  gambar, bagan, grafik, poster, peta dasar dan 

sebagainya.  

2. Media tiga dimensi seperti:  benda yang sebenarnya, model, boneka, dan 

sebagainya.  

3. Media audio seperti:  radio dan tape recorder. 

4. Media dengan proyeksi (media yang diproyeksikan), seperti:  film, slide, 

filmstrip, overhead projektor, dan sebagainya.  

5. Televisi (TV) dan Video Tape Recorder (VTR).  TV adalah alat untuk me-

lihat gambar dan mendengarkan suara dari jarak yang jauh.  VTR adalah 

alat untuk merekam, menyimpan dan menampilkan kembali secara serem-

pak suara dan gambar dari suatu objek.  

 

Menurut Bretz (1972), mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 8 klasifi-

kasi, yaitu:  (1) media audio visual gerak, (2) media audio visual diam, (3) media 

audio semigerak, (4) media visual gerak, (5) media visual diam, (6) media semi 

gerak, (7) media audio, dan (8) media cetak.  Menurut Gagne, Briggs & Wager 

(1992), mengelompokkan media dalam 7 macam yaitu;  (1) benda untuk dide-

monstrasikan, (2) komunikasi lisan, (3) media cetak, (4) gambar diam, (5) gambar 

gerak, (6) film bersuara dan (7) mesin belajar. 

     

Menurut Sadiman (2008) ada beberapa prinsip dalam pemilihan media pengajar-

an yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu sebagai berikut: 

1. tujuan pemilihan 

Memilih media harus dengan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas, 

apakah media itu digunakan untuk pembelajaran (peserta didik belajar), 

untuk memberikan informasi secara umum, atau hanya sekedar sebagai 

hiburan untuk mengisi waktu kosong.  Pemilihan media juga mempertim-

bangkan apakah media itu digunakan untuk pengajaran kelompok atau 

pengajaran individual. 
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2. karakteristik media pengajaran 

Memahami karakteristik dari berbagai media pengajaran merupakan ke-

mampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan kete-

rampilan memilih media pengajaran.  Apabila guru kurang memahami ka-

rakteristik dari media pengajaran, guru akan kesulitan dan akan cenderung 

bersikap spekulatif sehingga dapat menghambat proses pembelajaran 

peserta didik di sekolah. 

3. alternatif  pilihan 

Memilih pada hakikatnya adalah membuat keputusan dari beberapa alter-

natif pilihan.  Oleh karena itu, guru  harus dapat memilih dan menentukan 

mengenai media pembelajaran mana yang akan digunakan apabila terdapat 

beberapa media pembelajaran yang dipertimbangkan. 

 

B.  Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah ilmi-

ah.  Pendekatan saitifik atau metode ilmiah pada umumnya meliputi serangkaian 

aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah 

informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan (Depdiknas, 2014). Berikut 

ini adalah penjelasan dari masing-masing tahapan pembelajaran dengan pende-

katan saintifik: 

 

a. Mengamati 

Pada tahap ini peserta didik difasilitasi untuk melihat, menyimak dan membaca 

apa yang disajikan di LKPD.  Dalam kegiatan mengamati, peserta didik akan me-

rasakan termotivasi dan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga 

proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi.  Dari mengamati feno-

mena tersebut diharapkan akan muncul pertanyaan dari siswa (Majid & Rochman, 

2014). 

b. Menanya 

Pada tahap ini peserta didik mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang diamati dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sederhana.  
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Hal ini sesuai dengan pandangan dasar dalam Kurikulum 2013 bahwa pembelaja-

ran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik un-

tuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya.  Menanya dapat me-

ngembangkan kompetensi dalam diri peserta didik antara lain mengembangkan 

kreativitas, dan rasa ingin tahu (Hosnan, 2014). 

c. Mengumpulkan Informasi  

Pengumpulan informasi dilakukan melalui membaca sumber lain selain buku teks 

dan mengamati objek.  Pada tahap ini diharapkan siswa dapat mengembangkan 

sikap teliti, jujur, sopan, dan kemampuan berkomunikasi (Majid, 2014).   

d. Mengasosiasi 

Proses informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil mengamati maupun kegiatan 

mengumpulkan informasi diolah dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman 

materi.  Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi keterkaitan satu informasi 

dengan informasi yang lainnya (Kemendikbud, 2013).   

e. Mengkomunikasi 

Kemampuan komunikasi dengan baik sangat penting dimiliki oleh setiap peserta 

didik.  Keterampilan berkomunikasi tidak hanya dilakukan secara lisan melainkan 

juga tertulis.  Hal ini berkaitan dengan proses penyampaian informasi atau data-

data (Izzuddin, 2021). 

 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik memiliki karakteristik, 

prinsip, dan tujuan.  Menurut Hosnan (2014) karakteristik pendekatan saintifik 

adalah berpusat pada peserta didik, melibatkan keterampilan proses sains dalam 

mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip, melibatkan proses kognitif yang po-

tensial, merangsang perkembangan intelek (keterampilan berpikir) mengembang-

kan karakter peserta didik.  Selain itu, Hosnan (2014) juga menjelaskan prinsip-

prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik antara lain: (1) Pembelajaran 

berpusat pada siswa; (2) Pembelajaran membentuk students self concept; (3) Pem-

belajaran terhindar dari verbalisme; (4) Pembelajaran memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip; 

(5) Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berfikir siswa;  
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(6) Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar 

guru; (7) Memberikan kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan dalam 

komunikasi; (8) Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip 

yang dikonstruksikan siswa dalam struktur kognitifnya.  

 

Tujuan pendekatan saintifik antara lain untuk membina kepekaan siswa terhadap 

berbagai problematika yang terjadi disekitarnya, membiasakan untuk mengumpul-

kan sejumlah informasi, isu-isu penting, dan kejadian kontekstual lainnya melalui 

kegiatan bertanya, meneliti, dan menalar.  Selain itu, pendekatan saintifik juga di-

kembangkan untuk membina kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berar-

gumentasi.  Kemampuan ini akan terbina selama proses pembelajaran sebab sis-

wa akan senantiasa dibiasakan untuk mengomunikasikan hasil penelitiannya keti-

ka mendapatkan bantahan-bantahan dari temannya (Abidin, 2014) 

 

C. Lembar Kerja Peserta Didik 

 

Kesuksesan suatu proses pembelajaran sangat bergantung dari beberapa faktor, 

baik faktor internal maupun eksternal.  Salah satu faktor eksternal yaitu sumber 

belajar atau bahan ajar.  Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang di-

perlukan guru/ instructor untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pem-

belajaran (Majid, 2012). 

 

Menurut Rohaeti dkk., (2009) Lembar Kerja Peserta didik (LKPD ) merupakan 

salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh guru selaku fasilitator 

dalam sebuah kegiatan pembelajaran.  LKPD yang digunakan dapat dirancang dan 

dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan 

dihadapi.  LKPD juga berperan sebagai media pembelajaran, karena dapat diguna-

kan secara bersamaan dengan sumber belajar atau media pembelajaran yang lain.  

LKPD menjadi sumber belajar dan media pembelajaran yang tergantung pada ke-

giatan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya.  LKPD merupakan lembar 

kegiatan proses pembelajaran untuk menemukan konsep IPA melalui teori, de-

monstrasi, maupun penyelidikan yang disertai dengan petunjuk dan prosedur kerja 
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yang jelas dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan indikator pembelajaran yang 

ingin dicapai (Firdaus dan Wilujeng, 2018). 

 

Menurut Sriyono (1992) LKPD dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu: 

a) LKPD Fakta, LKPD ini merupakan tugas yang sifatnya hanya mengarah-

kan peserta didik untuk mencari fakta atau hal-hal yang berhubungan de-

ngan bahan yang akan diajarkan (fakta atau informasi). 

b) LKPD Pengkajian, LKPD ini merupakan penggalian pengertian tentang 

bahan ke arah pemahaman, dapat berupa tugas, baik untuk bereksperimen 

maupun untuk mengamati. 

c) LKPD Pemantapan / Kesimpulan, LKPD ini sifatnya untuk memantapkan 

materi pelajaran yang telah dikaji dalam diskusi kelas dimana kebenaran 

atau kesimpulannya telah ditemukan dan diterima oleh semua peserta dis-

kusi, dapat berupa tugas untuk mengarang, merangkum, membuat paper 

menyusun bagan yang dikerjakan secara individual. 

 

Penyusunan  LKPD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1. Syarat didaktik, LKPD sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya pro-

ses belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik, yaitu suatu 

LKPD harus mengikuti asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu memperhati-

kan keberadaan individu, menekankan pada proses untuk menemukan konsep 

-konsep, memiliki variasi rangsangan melalui berbagai media dan kegiatan 

peserta didik, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, 

emosional, moral, dan estetika pada diri peserta didik.   

2. Syarat konstruksi yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan ba-

hasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan.  Syarat 

konstruksi LKPD yang baik adalah: 

a. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta 

didik dan menggunakan struktur kalimat yang jelas;   

b. Memiliki urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta 

didik menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka dan tidak mengacu 

pada buku sumber yang diluar kemampuan membaca peserta didik;  

c. Menyediakan ruang yang cukup untuk memberi keleluasaan pada peserta 

didik untuk menulis atau menggambarkan pada LKPD, menggunakan 
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kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak menggunakan ilustrasi 

daripada kata-kata;  

d. Memiliki tujuan belajar yang jelas dan manfaat dari pelajaran itu sebagai 

sumber motivasi, memiliki identitas untuk memudahkan.  

3. Syarat teknis yang meliputi:  

a. Tulisan  

Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi, 

menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa yang diberi ga-

ris bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris, menggu-

nakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban peserta 

didik, dan mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan besarnya 

gambar serasi. 

b. Gambar  

Gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan pesan atau 

isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD.  Gambar ter-

sebut juga harus memiliki kejelasan isi atau pesan dari gambar itu secara ke-

seluruhan. 

c. Penampilan  

Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKPD.  Apabila 

suatu LKPD ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada deretan per-

tanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, hal ini akan menimbulkan ke-

san jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik.  Apabila ditampilkan 

dengan gambar saja, maka akan menyebabkan pesannya atau isinya tidak 

akan tersampaikan.  LKPD yang baik adalah LKPD yang memiliki kombinasi 

antara gambar dan tulisan.   

Jika syarat khusus penyusunan LKPD sudah terpenuhi, maka selanjutnya adalah 

syarat-syarat umum dalam pembuatan LKPD di antaranya:  

1. Melakukan analisis kurikulum baik KI, KD, indikator, maupun materi po-

kok.   
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2. Menyusun peta kebutuhan lembar kerja peserta didik yaitu LKPD harus 

membuat konsep terlebih dahulu untuk mengetahui materi atau komponen 

yang akan dibahas di dalam LKPD tersebut, sehingga akan lebih mudah 

dalam pelaksanaannya.  

3. Menentukan judul LKPD dan menulis LKPD dengan buku panduan yang 

jelas. 

4. Mencetak lembar kerja dan menentukan lembar penilaian (Siddiq dkk., 

2008). 

Selain itu, menurut Prastowo (2015) bahwa LKPD harus memiliki komponen-

komponen penyusunan yang meliputi judul LKPD, petunjuk belajar, kompetensi 

yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja serta 

penilaian atau asesmen.  

 

D.  Peran Visualisasi Dalam Pembelajaran 

 

Konsep dalam ilmu kimia bersifat abstrak yang dimana konten yang dipelajari ti-

dak tampak secara konkrit.  Pembelajaran kimia di sekolah cenderung terpaku pa-

da kinerja otak kiri saja.  Tanpa kecerdasan otak kanan siswa tidak bisa menghu-

bungkan teori dan gambaran konsep, kejadian atau permodelan yang abstrak.  Hal 

ini menjadikan siswa rentang mengalami miskonsepsi.  Pemahaman konsep tidak 

bisa terbangun dengan benar jika siswa tidak terampil dalam menerapkan pola 

penggambaran ruang dan bentuk ke dalam konsep kimia (Sadiqin dan Samsuni, 

2016).  Pemrosesan informasi visual yang berlangsung di belahan otak kanan akan 

membentuk citra mental di bagian otak tersebut.  Citra mental adalah suatu bentuk 

citra yang muncul dan disimpan di otak tentang hubungan spasial antar objek 

yang dilihat sehingga memudahkan pengamat untuk mengetahui posisi relatif tiap 

objek bahkan saat berada dalam keadaan bergerak.  Kondisi ini dapat terjadi saat 

seseorang dalam keadaan sadar maupun tidak sadar seperti bermimpi dan memba-

yangkan.  Dengan kata lain, hanya mereka yang imajinatif yang dapat memahami 

gambaran mental yang terbentuk di benak mereka (Medin et al., 2005).  Sese-

orang yang telah menguasai visualisasi mampu sepenuhnya membayangkan dan 
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kemudian menerjemahkan suatu bentuk, pola atau objek sesuai dengan lingkung-

an dan kondisi tertentu (Bertoline, 1988). 

 

Visualisasi merupakan teknik pembelajaran yang menjadikan konsep suatu materi 

dapat dilihat dengan indera penglihatan secara nyata (Harsalinda & Wijayati, 

2018).  Pada pembelajaran berbasis visualisasi materi yang akan disampaikan da-

pat disajikan dalam bentuk foto/gambar/ilustrasi, grafik, sketsa, bagan, chart.  Vi-

sualisasi dalam pembelajaran adalah pembelajaran dengan metode simulasi, dima-

na materi dibuat dan dipresentasikan dengan bantuan suatu media untuk memberi-

kan suatu tampilan/gambaran tertentu (Andoro, 2015). 

 

Visualisasi dalam pembelajaran membantu peserta didik untuk memahami konsep 

suatu materi yang bersifat abstrak.  Dalam pembelajaran yang bersifat abstrak un-

tuk memahami suatu materi dibutuhkan kaitan yang khas dari hasil analisis penge-

tahuan dari kinerja otak kiri dan otak kanan.  Otak kanan dan otak kiri memiliki 

kemiripan bentuk fisiologis namun memiliki fungsi kerja yang berbeda.  Otak kiri 

bertanggung jawab terhadap proses berpikir logis berdasarkan realitas, mampu 

melakukan penafsiran secara abstrak, dan simbolis, cara berpikirnya sesuai untuk 

tugas verbal, menulis, membaca, menempatkan detail, fakta.  Cara berpikir otak 

kanan lebih bersifat acak, tidak teratur, intuitif, holistik, bersifat non verbal, ke-

arah perasaan dan emosi, kesadaran yang berkenaan dengan perasaan (merasakan 

kehadiran suatu benda atau orang), pengenalan bentuk, pola, musik, kepekaan 

warna, kreativitas, dan visualisasi (De Potter, 1999).  

 

Visualisasi dapat digunakan untuk meningkatkan kognisi manusia dalam pembe-

lajaran yaitu dapat :  

1. Meningkatkan memori eksternal dan pemrosesan sumber-sumber daya 

yang tersedia bagi pengguna; 

2. Mengurangi kebutuhan pengguna untuk mencari informasi; 

3. Meningkatkan kemampuan pengguna untuk mendeteksi pola dalam data; 

4. Memfasilitasi penggambaran beberapa inferensi melalui persepsi langsung 

dari informasi daripada melalui proses kognitif yang kompleks; 
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5. Memfasilitasi monitoring dari perubahan bilangan-bilangan besar dari 

kejadian-kejadian yang potensial;  

6. Mengubah informasi menjadi sebuah bentuk yang dapat diproses oleh 

komputer (Hewett, 2005). 

 

E. Software Avogadro 

 

Saat ini, sangat banyak sekali software-software yang membantu memvisualisasi-

kan materi kimia secara 3D seperti ChemDraw, Avogadro, dan Hyperchem.  Soft-

ware Avogadro merupakan software visualisasi dan editor molekul yang dikem-

bangkan oleh sekelompok peneliti dari Pittsburgh University.  Software ini ber-

basis open source dan memiliki fitur visualisasi molekul yang sangat bagus se-

hingga akan dapat membantu peserta didik ketika belajar kimia (Cornell dan 

Huitchson, 2015).  Software Avogadro dapat dijalankan pada sistem Windows, Li-

nux, dan Mac OS X.  Software Avogadro dapat dengan mudah membuat animasi 

senyawa kimia tertentu serta melakukan editing dari senyawa yang telah diran-

cang.  Software Avogadro ukurannya sangat kecil dan tidak memerlukan hard-

ware dengan spek yang tinggi dan mahal sehingga sangat cocok digunakan dalam 

pelajaran kimia pada materi kimia organik dan dapat digunakan secara langsung 

di kelas (Yuliani, 2015).  Software Avogadro memiliki antarmuka grafis yang ra-

mah bagi pemula.  Siswa dapat dengan mudah menggambar dan melihat struktur 

molekul dari berbagai sudut dalam tiga dimensi.  Selain itu, atom-atom juga ter-

sedia dalam beraneka warna sehingga terlihat lebih menarik dalam penggambaran 

struktur molekul.  Aplikasi ini juga berisi informasi yang lengkap dan akurat yang 

berhubungan dengan suatu struktur molekul.  Berikut ini pada Gambar 1 merupa-

kan tampilan layar kerja dari Software Avogadro. 
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Gambar 1. Tampilan Layar Kerja Software Avogadro. 

 

Software Avogadro dilengkapi dengan tools-tools yang digunakan untuk memu-

dahkan penggunaan dari Software Avogadro.  Macam-macam tools yang terdapat 

dalam Software Avogadro beserta penjelasan fungsinya dapat dilihat pada pada 

Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Tools pada Software Avogadro 

 

Tools Nama Tools Fungsi 

 
Draw settings 

Membuat molekul serta membuat ika-

tan di antara atom-atom pada ruang 

gambar. 

 

Navigate settings 
Merotasi dan zoom in/out desain mo-

lekul yang dibuat. 

 

Bond centric manipulate 

settings 

Melihat sudut kemiringan molekul se-

cara vertikal dan horizontal. 

 
Manipulate settings Merotasi desain molekul pada gera-

kan yang bebas. 

 
Selection settings 

Menyeleksi dan memindahkan desain 

molekul yang dibuat. 

 
Auto rotate settings 

Menjalankan animasi rotasi ke berba-

gai arah sesuai dengan garis arah 

mouse 
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Tabel 1. (Lanjutan) 

Tools Nama Tools Fungsi 

 

Auto optimization 

settings 

Mengoptimisasi desain molekul ke bentuk 

yang sebenarnya berdasarkan teori 

 Measure settings Mengetahui panjang ikatan antar atom dan su-

dut ikatan 

 Align settings Merotasi desain molekul yang kita buat ke be-

berapa arah 

 Display settings Menampilkan keterangan yang berhubungan 

dengan struktur seperti label, ikatan hidrogen, 

interaksi Van der Waals, dipol dan lain-lain.  

Keterangan tersebut dapat muncul dengan 

mencentang pada daftar keterangan di sebelah 

kiri bidang gambar 

 

 Berikut ini pada Gambar 2 adalah tampilan dari senyawa butana yang dibuat de-

ngan menggunakan Software Avogadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Berbagai informasi mengenai molekul tersebut dapat kita ketahui dengan meman-

faatkan menu-menu yang tersedia pada software tersebut, misalnya menu view. 

 

Gambar 2. Tampilan Senyawa Butana yang dibuat dengan menggunakan Software   

Avogadro. 
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Pada menu view ini memiliki banyak submenu, salah satunya adalah properties. 

Pada submenu properties terdiri dari molecule properties, atom properties, bond 

properties dan angel properties.  Pada jendela dari molecule properties ini mem-

berikan informasi terkait nama senyawa, berat molekul, rumus molekul, energi, 

momen dipol dan jumlah atom.  Tampilan dari jendela molecule properties pada 

senyawa butana dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. 

 

 

Gambar 3. Jendela Molecule Properties dari Butana. 

 

Submenu dari properties berikutnya adalah atom properties, submenu ini menye-

diakan  informasi terkait sifat-sifat dari atom penyusun senyawa yang telah dibuat.  

Data sifat-sifat atom yang diperoleh dari submenu ini di antaranya adalah jumlah 

elektron valensi dan perubahan parsial.  Tampilan dari  jendela atom properties 

dapat dilihat pada Gambar 4, terlihat bahwa jendela tersebut menampilkan infor-

masi terkait sifat-sifat dari atom penyusun senyawa.  Contoh yang digunakan ada-

lah senyawa butana sehingga data yang ditampilkan terkait sifat-sifat dari atom C 

dan H yang mana kedua atom ini adalah atom penyusun dari senyawa butana. 

 



22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jendela Atom Properties dari Butana. 

 

Submenu selanjutnya adalah bond properties yang digunakan untuk mengetahui 

informasi terkait panjang ikatan antar atom.  Tampilan dari  jendela bond proper-

ties dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini, dimana senyawa yang dijadikan 

contoh adalah senyawa butana sehingga data yang tertampil terkait panjang ikatan 

antar atom C-C dan antar atom C-H. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Jendela Bond Properties dari Senyawa Butana. 

 

Submenu lainnya yaitu angle properties, submenu ini menyajikan informasi ter-

kait sudut ikatan yang terbentuk dari ikatan 3 atom penyusun senyawa.  Tampilan 

dari jendela angle properties ini dapat dilihat pada Gambar 6.  Senyawa yang 
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dijadikan contoh berikut adalah senyawa butana sehingga data yang tertampil 

terkait sudut ikatan yang terbentuk dari ikatan CCH, HCH dan CCC. 

 

 

Gambar 6. Jendela Angle Properties dari Butana. 

 

F. Keterampilan Komunikasi  

 

Pembelajaran Kimia di abad 21 idealnya  mengarahkan pada pembelajaran yang 

melatihkan  keterampilan-keterampilan dari abad 21.  National Education Asso-

ciation (n.d.) telah mengidentifikasi bahwa keterampilan abad ke-21 sebagai ke-

terampilan “4C”.  Keterampilan ini meliputi  Critical Thinking and Problem Sol-

ving (berpikir kritis dan pemecahan masalah), (2) Communication (komunikasi), 

(3) Collaboration (kolaborasi), dan (4) Creativity and Innovation (Redhana, 

2019).  Salah satu keterampilan yang harus dilatihkan kepada peserta didik dalam 

pembelajaran adalah keterampilan komunikasi.  Komunikasi merupakan suatu 

proses yang dimana di dalamnya melibatkan dua orang atau lebih dan terjadilah 

suatu pertukaran informasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu (Majid, 

2012).  Menurut Mufid (2005) komunikasi merupakan suatu proses dimana indi-

vidu akan merespon dan menciptakan pesan untuk berhubungan dengan orang la-

in, kelompok, atau organisasi atau masyarakat yang dapat dilakukan melalui uca-

pan, tulisan, gerak tubuh, dan penyiaran.  Menurut Patta (2006) komunikasi ada-

lah kemampuan seseorang untuk menyampaikan hasil pengamatan atau penge-

tahuan yang dimilikinya kepada orang lain dalam bentuk laporan, grafik, gambar, 

diagram, atau tabel.   
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Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan untuk mengungkapkan 

atau menjelaskan pemikiran, gagasan, pengetahuan, atau informasi baru, baik se-

cara tertulis maupun lisan (Greenstein, 2012).  Keterampilan mengkomunikasikan 

merupakan keterampilan untuk menyampaikan hasil penemuannya kepada orang 

lain baik secara lisan maupun tulisan dapat berupa penyusunan laporan, pembuat-

an paper, penyusunan karangan, pembuatan gambar, tabel, diagram dan grafik 

(Semiawan, 1992).  Keterampilan komunikasi menurut Cangara (2016) didefinisi-

kan sebagai kemampuan menyampaikan pesan secara tertulis maupun lisan kepa-

da penerima pesan.  Selanjutnya menurut Ibrahim dkk (2010) keterampilan komu-

nikasi adalah kemampuan dalam:  

1. Mendeskripsikan objek secara objektif dan cermat;  

2. Perangkuman informasi dari berbagai teks;  

3. Menjelaskan data tabel maupun grafik;  

4. Menyajikan data ke bentuk grafik/uraian/tabel;  

5. Menjelaskan hasil dari pengamatan yang dilakukan;  

6. Menggabungkan data hasil berbagai kelompok. 

  

Keterampilan komunikasi sangat diperlukan dalam pemecahan masalah.  Komu-

nikasi bagi peserta didik sangat penting karena peserta didik diharapkan mampu 

mengkomunikasikan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka kerjakan.  

Keterampilan komunikasi ini merupakan salah satu dari keenam keterampilan 

proses dasar sains (Putri, 2021).  Keterampilan komunikasi dibagi ke dalam tiga 

aspek utama yaitu:  (1) Keterampilan berbicara di depan kelas dan orang-orang 

sekitar.  Keterampilan berbicara meliputi pengucapan, kejelasan, kosakata, rasa 

percaya diri, pitch, nada dan gaya, serta menggunakan gaya komunikasi yang ti-

dak menghakimi lawan bicara, (2) Bersikap asertif, yaitu mengekspresikan pera-

saan, meminta “apa” yang diinginkan dan berkata “tidak” untuk apa yang tidak 

diinginkan dan (3) Keterampilan memberi ceramah yang efektif, yaitu berbicara 

langsung kepada audien atau tidak membaca catatan, mengemukakan tujuan yang 

ingin disampaikan, menyampaikan ceramah dengan melibatkan kontak mata, isya-

rat dan kontrol suara yang pas dan menggunakan bahasa yang tepat, memberikan 
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bukti pendukung ide atau gagasan dan menggunakan media secara efektif 

(Santrock, 2007).  

 

Kerangka kompetensi abad 21 pada keterampilan komunikasi meliputi:  (1) secara  

efektif menggunakan baik oral maupun tulisan, dan komunikasi non verbal untuk 

berkomunikasi dengan berbagai tujuan seperti menginformasikan, mengajar, me-

motivasi, meyakinkan, dan berbagi ide, (2) mendengarkan secara efektif, (3) 

menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, (4) dapat dievaluasi keefektifan 

atas upaya berkomunikasi dalam bermacam macam suasana dan keadaan 

(Alismail & McGruire, 2015). 

 

G. Penelitian Relevan  

 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ditam-

pilkan pada Tabel 2 sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Penelitian Relevan 

No Nama Peneliti / Tahun/ Judul Hasil Penelitian 

1.   Nkemakolaml, Chinelo, & Jane /2018/ 

Effect of Computer Simulations on 

Secondary School Students’ Academic 

Achievement in Chemistry in Anambra 

State 

Menunjukkan bahwa simulasi komputer me-

miliki pengaruh signifikan terhadap penca-

paian rata-rata keseluruhan peserta didik da-

lam kimia. 

2.  Nurahman, Widodo, Ishafit & Saulon 

/2018/ The Development of Worksheet 

Based on Guided Discovery Learning 

Method Helped by PhET Simulations 

Interactive Media in Newton's Laws of 

Motion to Improve Learning Outcomes 

and Interest of Vocational Education 

10th Grade Students 

Menunjukan bahwa LKPD yang dikembang-

kan sudah sangat baik dan layak untuk digu-

nakan sebagai salah satu sumber belajar da-

lam pembelajaran. 

 

3. Yuliardi & Habibi /2016/ Implementasi 

Pembelajaran Berbasis Komputer 

Menggunakan Software Geogebra 

Terhadap  Peningkatan Kemampuan 

Komunikasi Matematis Siswa SMK di 

Kota Kuningan 

Menunjukkan bahwa penggunaan Software 

Geogebra efektif untuk meningkatkan ke-

mampuan komunikasi matematis peserta di-

dik. 
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Tabel 2. (Lanjutan) 

 
No Nama Peneliti / Tahun/ Judul Hasil Penelitian 

4. Ochterski /2014/ Using Computational 

Chemistry Activities To Promote 

Learning and Retention in a Secondary 

School General Chemistry Setting 

Menunjukkan bahwa penggunaan pemodel-

an kimia komputasi menjadi sarana pembe-

lajaran yang efektif dalam membantu peserta 

didik untuk terlibat aktif.  

5. Rayan /2017/ Avogadro Program for 

Chemistry Education:  To What Extent 

can Molecular Visualization and  Three-

dimensional Simulations Enhance  

Meaningful Chemistry Learning? 

Menunjukkan bahwa penggunaan program 

Avogadro dalam pembelajaran kimia dapat 

membantu peserta didik mengenal lebih 

dekat tentang dunia mikroskopis molekul.  

6. Yuanita, Sudirman, Ulfa, Dharmayani, 

Surmalan & Sudarman/2018/ Aplikasi 

Chemdraw dan Avogadro Untuk Mening-

katkan Pemahaman dan Minat Dalam 

Bidang Kimia 

Pengenalan aplikasi ChemDraw dan Avoga-

dro ini sangat penting dalam membantu 

mempelajari bidang kimia dalam mengem-

bangkan metode pembelajaran yang lebih 

variatif dan menarik bagi siswa dan dalam 

meningkatkan pemahaman dan minat dalam 

mempelajari bidang kimia bagi guru. 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian relevan di atas dapat dilihat bahwa sudah ba-

nyak penelitian yang dilakukan.  Namun, belum ada penelitian yang mengkaji 

mengenai pengembangan LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software 

Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi. 

 

H. Analisis Konsep 

 

Menurut Dahar (1989), konsep adalah suatu abstraksi yang memiliki suatu kelas 

objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan, hubungan-hubungan yang 

mempunyai atribut yang sama.  Setiap konsep tidak berdiri sendiri melainkan ber-

hubungan satu sama lain.  Analisis konsep adalah suatu prosedur yang telah digu-

nakan secara luas oleh Markle dan Tiemann serta Klausmeier,  prosedur ini di-

kembangkan untuk menolong guru dalam merencanakan urutan-urutan pengaja-

ran dalam  pencapaian konsep (Fadiawati & Fauzi, 2018).  Analisis konsep dapat 

dilihat pada Lampiran 2.      



 

 

 
 

III. METODE PENELITIAN 
 

A. Desain Penelitian 

 

Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian dan pengem-

bangan atau Research and Development (R & D).  Penelitian dan pengembangan 

adalah suatu proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan 

dan memvalidasi suatu produk pendidikan (Borg & Gall, 1989).  Selanjutnya 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg dan Gall (1989) 

dapat dilihat pada Gambar 7. 
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lapangan 

Penyempurnaan 

produk hasil uji 

coba lapangan 

Diseminasi 

dan 
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data 
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Gambar 7. Langkah-Langkah Desain Research & Development Menurut Borg & Gall  

(1989). 
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Langkah-langkah penelitian dan pengembangan pada penelitian ini hanya dilaksa-

nakan sampai tahap revisi hasil uji coba.  Hal ini disebabkan oleh keterbatasan 

waktu dan keahlian peneliti untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya. 

 

B.  Sumber Data  

 

Pada tahap studi lapangan, sumber data terdiri dari hasil pengisian angket 4 orang 

guru kimia dan 84 orang peserta didik kelas XI IPA dari SMAN 3 Bandar Lam-

pung, SMAN 7 Bandar Lampung, SMAN 2 Gedong Tataan dan SMAN 1 Kibang 

Lampung Timur.  Pada tahap pengembangan, sumber data terdiri dari dosen 

Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lampung.  Pada tahap uji coba lapangan, 

sumber data terdiri dari 3 guru mata pelajaran kimia dari tiga SMA yaitu SMAN 1 

Bandar Lampung, SMAN 1 Bandar Lampung, dan SMAN 15 Bandar Lampung 

dan 10 peserta didik kelas XI IPA di SMAN 10 Bandar Lampung.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengisian angket (kuesio-

ner) dalam bentuk google form.  Pada studi lapangan, penyebaran angket diberi-

kan kepada guru kimia dan 84 peserta didik dari empat SMA yaitu SMAN 3 Ban-

dar Lampung, SMAN 7 Bandar Lampung, SMAN 2 Gedong Tataan dan SMAN 1 

Kibang Lampung Timur.  Pada tahap pengembangan produk, angket diberikan ke-

pada Dosen Pendidikan Kimia Universitas Lampung.  Pada tahap uji coba lapang-

an, penyebaran angket dilakukan terhadap 3 guru kimia dan 10 peserta didik kelas 

XI di SMA yang ada di Bandar Lampung.  

 

D. Alur Penelitian 

 

Alur penelitian dan pengembangan LKPD berbasis visualisasi 3D molekul Soft-

ware Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi 

dapat dilihat pada Gambar 8.  
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Gambar 8. Alur Pengembangan LKPD Berbasis Visualisasi Molekul 3D dengan 

Software Avogadro Pada Materi Hidrokarbon Berorientasi 

Keterampilan Komunikasi.  
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E. Langkah-Langkah Penelitian  

 

Berdasarkan alur penelitian pada Gambar 8, dapat dijelaskan langkah-langkah 

yang dilakukan pada penelitian ini adalah:  

 

1. Penelitian dan pengumpulan data 

Pada penelitian ini, tahap pertama yang dilakukan adalah penelitian dan pengum-

pulan data.  Tahap penelitian dan pengumpulan data disebut juga analisis kebutuh-

an.  Analisis kebutuhan terdiri dari 2 kegiatan yaitu studi literatur dan studi lapa-

ngan.  Tujuan dari analisis kebutuhan adalah untuk menghimpun data tentang 

kondisi yang ada sebagai bahan perbandingan awal atau bahan dasar untuk produk 

yang dikembangkan.  Tahap penelitian dan pengumpulan data terdiri atas sebagai 

berikut: 

 

a. Studi Literatur 

Studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini berupa analisis terhadap KI-KD 

kelas XI pada materi hidrokarbon, indikator, analisis konsep.  Selanjutnya meng-

kaji teori mengenai media pembelajaran, LKPD, keterampilan komunikasi, materi 

hidrokarbon dan Software Avogadro.  Hasil dari kajian ini akan dijadikan sebagai 

acuan dalam pengembangan LKPD berbasis visualisasi 3D molekul dengan Soft-

ware Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi. 

 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan terdiri dari penyebaran angket untuk menganalisis kebutuhan guru 

dan peserta didik, kemudian dilakukan pengolahan data yang telah diperoleh.  

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan mengenai 

LKPD yang digunakan di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran materi 

hidrokarbon meliputi jenis visualisasi molekul hidrokarbon yang digunakan dalam 

LKPD, sumber LKPD, apakah LKPD sudah melatihkan keterampilan komunikasi 

pada peserta didik, apakah guru sudah mengenal visualisasi molekul 3D dengan 

Software Avogadro, dan lain-lain.  Tahap studi lapangan dilakukan penyebaran 

angket melalui gform kepada 4 guru dan 84 peserta didik di 4 sekolah yaitu 
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SMAN 3 Bandar Lampung, SMAN 7 Bandar Lampung, SMAN 2 Gedong Tataan 

dan SMAN 1 Kibang Lampung Timur. 

 

2. Perencanaan Produk  

Menurut Sukmadinata (2015), rancangan produk yang akan dikembangkan mini-

mal mencakup: 

a. Tujuan dari penggunaan produk 

b. Siapa pengguna dari produk tersebut 

c. Deskripsi komponen-komponen produk 

Produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah LKPD.  Tujuan dari peng-

gunaan LKPD adalah (1) sebagai media dalam proses pembelajaran yang dapat 

membantu melatihkan keterampilan menvisualisasi struktur molekul 3D dan 

keterampilan komunikasi pada peserta didik, (2) membantu guru dalam membela-

jarkan materi hidrokarbon agar proses pembelajaran lebih menarik, (3) dan seba-

gai referensi dalam pembuatan atau penyusunan LKPD yang menggunakan vi-

sualisasi 3D molekul pada materi hidrokarbon.  Pengguna LKPD ini adalah siswa 

SMA, karena materi yang diambil dalam pengembangan LKPD ini ada di SMA.   

 

Komponen-komponen pada produk ini terdiri atas tiga bagian yaitu (1) bagian 

pendahuluan yang berisi cover depan, kata pengantar, daftar isi, lembar KI-KD, 

indikator pencapaian materi, tujuan pembelajaran, serta petunjuk umum penggu-

naan LKPD; (2) langkah-langkah pembelajaran  yang terdiri dari tahap mengama-

ti, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan tahap mengkomunikasi-

kan (3) bagian penutup berisi daftar pustaka dan cover belakang LKPD.  Langkah 

-langkah pembelajaran dalam LKPD ini disesuaikan dengan tahap pembelajaran 

dari pendekatan saintifik.   

 

Pada tahap rancangan pengembangan yaitu penentuan format LKPD.  Ada tiga 

LKPD yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan gambaran produk seperti 

yang dijelaskan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Rancangan Produk LKPD 

LKPD 

ke- 
Materi Rancangan produk 

Indikator 

keterampilan 

komunikasi yang 

dilatihkan 

1.  Kekhasan atom 

karbon dan pe-

ngertian senyawa 

hidrokarbon 

Pada tahap mengumpulkan informasi sis-

wa diarahkan untuk mengidentifikasi jum-

lah ikatan kovalen pada satu atom karbon 

dan unsur-unsur penyusunnya pada bebe-

rapa gambar struktur senyawa hidrokarbon 

yang sudah disajikan serta mengidentifika-

si senyawa hidrokarbon yang mana saja 

yang termasuk rantai terbuka dan tertutup.  

Pada tahap mengasosiasi siswa diminta 

untuk menuliskan konfigurasi elektron 

atom karbon, menganalisis jumlah elek-

tron valensi yang dimiliki oleh satu atom 

karbon, menghitung berapa jumlah maksi-

mal ikatan kovalen yang dapat diikat oleh 

satu atom C, menyimpulkan kekhasan 

atom karbon dan pengertian senyawa 

hidrokarbon  

Menulis deskripsi 

tentang kekhasan 

atom karbon da-

lam senyawa 

hidrokarbon 

Jenis atom C 

primer, sekunder, 

tersier dan 

kuarterner 

Pada tahap mengamati, siswa mengamati 

struktur senyawa 2-etil-2,4,5,5,6-penta-

metilheptana yang sudah dibuat menggu-

nakan Software Avogadro.  Pada tahap 

menanya, berisi arahan untuk siswa 

menyampaikan pertanyaan yang belum 

dipahami terkait struktur yang ditampil-

kan.  Pada tahap mengumpulkan informasi 

siswa diarahkan untuk mengidentifikasi 

jumlah atom C yang terikat pada masing-

masing atom C dalam struktur senyawa 2-

etil-2,4,5,5,6-pentametilheptana dan pada 

tahap mengasosiasi siswa diminta untuk 

mengelompokkan atom C berdasarkan 

jumlah atom C yang terikat sesuai hasil 

identifikasi di tahap sebelumnya. Kemu-

dian menyimpulkan pengertian atom C 

primer, sekunder, tersier dan kuartener. 

Menulis deskripsi 

tentang jenis atom 

C primer, sekun-

der, tersier dan 

kuarterner 

Penggolongan 

senyawa hidro-

karbon 

Pada tahap mengamati, siswa diminta 

mengamati wacana yang disajikan.  Pada 

tahap mengumpul-kan informasi, siswa 

diminta untuk membuat struktur 3D dari 

struktur 2D yang sudah disajikan.  Lalu 

menganalisis bentuk rantai karbon dari se-

nyawa hidrokarbon alifatik dan senyawa  

Menyajikan data 

kepolaran dalam 

bentuk tabel  
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Tabel 3. (Lanjutan) 

 
LKPD 

ke- 

Materi Rancangan produk Indikator 

keterampilan 

komunikasi 

yang 

dilatihkan 

  hidrokarbon siklik, dan menganalisis jenis ikatan 

kovalen yang terbentuk antar atom C pada senya-

wa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon 

tak jenuh.  Tahap mengasosiasi, siswa diminta 

untuk menjelaskan pengertian hidrokarbon alifatik 

dan siklik, pengertian senyawa hidrokarbon jenuh 

dan tak jenuh.  

  

2. Pengertian 

senyawa alkana, 

alkena dan 

alkuna 

Pada tahap mengamati, siswa diminta mengamati 

beberapa struktur alkana, alkena dan alkuna yang 

telah disajikan.  Pada tahap mengumpulkan infor-

masi, disajikan satu tabel dari senyawa alkana, 

alkena, alkuna.  Kemudian siswa diminta untuk 

melengkapi tabel senyawa alkana, alkena dan 

alkuna yang telah disediakan dengan informasi 

yang diperoleh melalui bantuan  Software 

Avogadro.  Pada tahap mengasosiasi, siswa 

diminta untuk menganalisis jenis ikatan kovalen 

dan bentuk rantai dari beberapa struktur 3D 

senyawa alkana, alkena dan alkuna.  Selanjutnya 

siswa menyimpulkan pengertian senyawa alkana, 

alkena dan alkuna.   

 

Rumus umum 

senyawa alkana, 

alkena dan 

alkuna 

Mengamati wacana yang telah disajikan, setelah 

itu siswa mengumpulkan informasi dengan me-

lengkapi tabel perbandingan C dan H pada alkana, 

alkena.  Kemudian siswa menyajikan data perban-

dingan C dan H pada alkuna dalam bentuk tabel .  

Pada tahap mengasosiasi siswa menganalisis ru-

mus molekul dari senyawa alkana, alkena dan al-

kuna, menyimpulkan rumus umumnya kemudian 

siswa diminta untuk mengkomunikasikan 

kesimpulan yang diperoleh. 

Menyajikan 

tabel perban-

dingan C dan 

H pada alku-

na 

Penamaan 

senyawa alkana, 

alkena dan 

alkuna 

Pada tahap mengamati siswa diminta untuk 

mengamati tabel yang sudah disajikan.  Pada tahap 

mengumpulkan informasi, siswa diminta meleng-

kapi tabel tatanama alkana alkena dan memban-

dingkan penamaan yang diperoleh dari literatur 

dengan hasil Software Avogadro.  Pada tahap 

mengasosiasi, siswa mencari aturan penamaan 

alkana, alkena dan alkuna.  Kemudian menghu-

bungkan aturan penamaan dengan nama senyawa 

yang terdapat di tabel pada tahap mengumpulkan 

informasi.  Tahap mengkomunikasi, siswa diminta 

menuliskan kesimpulan.    

 

 

 

 



34 
 

3

4
 

 

 

Tabel 3. (Lanjutan) 

 
LKPD 

ke- 

Materi Rancangan Produk Indikator 

keterampilan 

komunikasi yang 

dilatihkan 

3. Panjang ikatan 

dan sudut 

ikatan pada 

alkana, alkena 

dan alkuna 

Kemudian pada tahap mengamati, siswa dimin-

ta mengamati wacana terkait panjang ikatan 

dan sudut ikatan.  Pada tahap mengumpulkan 

informasi, disajikan tabel Panjang dan Sudut 

ikatan Etana, Etena dan Etuna dan meminta 

siswa untuk melengkapi dengan informasi yang 

diperoleh melalui bantuan Software Avogadro 

dan siswa diminta untuk menyajikan data kepo-

laran dari senyawa etana, etena dan etuna. Pada 

tahap mengasosiasi, siswa diminta untuk meng-

analisis apakah terdapat perbedaan panjang ika-

tan antara alkana, alkena dan alkuna, menjelas-

kan kecenderungan panjang ikatannya.  Lalu 

menganalisis apakah ada perbedaan besar sudut 

ikatan antara alkana, alkena dan alkuna, me-

nyimpulkan kecenderungan besar sudut ikatan-

nya dari etana, etena hingga etuna dan sifat 

kepolaran dari senyawa tersebut.  

Menyimpulkan 

kecenderungan 

panjang ikatan 

dan sudut ikatan 

dari alkana, 

alkena dan alkuna 

Titik didih 

senyawa 

hidrokarbon 

Pada tahap mengamati, siswa diminta untuk 

mengamati 3 tabel (alkana, alkena dan alkuna) 

yang dimana tabel 1 berisi data senyawa meta-

na, etana, propana, butana dengan titik didih-

nya, tabel kedua berisi data senyawa etena, 

propena, butena dengan titik didihnya dan tabel 

ketiga berisi data senyawa etuna, propuna dan 

butuna dengan titik didihnya.  Pada tahap 

mengasosiasi, siswa diminta untuk mengana-

lisis bagaimana kecenderungan titik didih dari 

senyawa alkana, alkena, alkuna berdasarkan 

panjangnya rantai karbon, siswa diminta mem-

prediksi titik didih senyawa alkana, alkena dan 

alkuna yang tidak disajikan, menyajikan data 

kecenderungan titik didih dari senyawa alkana, 

alkena maupun alkuna dalam bentuk grafik.  

 

Menyajikan data 

kecenderungan 

titik didih dalam 

bentuk grafik 

(siswa yang 

membuat grafik 

dari data 

kecenderungan 

titik didih) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian siswa diminta untuk menyimpulkan 

kecenderungan titik didih senyawa alkana, 

alkena dan alkuna berdasarkan panjangnya ran-

tai karbon dari grafik yang telah dibuat.  Pada 

tahap mengkomunikasikan, siswa diminta 

untuk mempresentasikan hasil jawabannya.   

Menyimpulkan 

kecenderungan 

titik didih 

senyawa 

hidrokarbon 
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Tabel 3. (Lanjutan) 

 
LKPD 

ke- 

Materi Rancangan produk Indikator 

keterampilan 

komunikasi yang 

dilatihkan 

 Isomer 

senyawa 

hidrokarbon 

Pada tahap mengamati, siswa diminta meng-

amati wacana yang disajikan.  Pada tahap 

mengumpulkan informasi, siswa diminta untuk 

menyajikan tabel isomer butana yang terdiri dari 

nama, struktur 3D, dan titik didih. Kemudian 

siswa diminta untuk melengkapi tabel isomer 

pentana.  Pada tahap mengasosiasi, siswa di-

minta mengidentifikasi persamaan dan perbe-

daan dari butana dan isomernya, pentana dan 

isomernya.  Pada tahap mengkomunikasikan, 

siswa diminta untuk menyimpulkan pengertian 

isomer dan mencari isomer dari senyawa 

heksana.   

Menyimpulkan 

kecenderungan titik 

didih senyawa 

alkana dan 

isomernya 

Pada tahap mengamati, disajikan sebuah tabel 

isomer kerangka dan posisi dari butena. Pada 

tahap mengumpulkan informasi, siswa diminta 

untuk mencari struktur lain dengan bantuan 

Software Avogadro dari isomer kerangka dan 

posisi senyawa pentena dan pentuna. Pada tahap 

mengasosiasi, siswa diminta untuk mencari 

perbedaan struktur pada masing-masing isomer 

kerangka dari butena, pentena dan pentuna.  

Lalu mencari perbedaan dari struktur pada 

masing-masing isomer posisi dari butena, pente-

na dan pentuna. Siswa menyimpulkan pengerti-

an isomer kerangka dan isomer posisi dan men-

cari isomer kerangka dan posisi dari n-heksena 

dan heksuna. 

Menjelaskan 

pengertian isomer 

kerangka dan isomer 

posisi dari senyawa 

alkena dan alkuna 

Pada tahap mengamati, ditampilkan wacana 

tentang isomer geometri (cis-trans). Tahap 

mengumpulkan informasi, siswa diminta untuk 

menyajikan tabel dengan format senyawa, 

struktur 3D, titik didih dan energi dari senyawa 

cis-2-butena dan trans-2-butena. Tahap menga-

sosiasi, siswa diminta untuk menganalisis letak 

posisi gugusnya, menyimpulkan pengertian iso-

mer cis dan isomer trans.  Menganalisis lebih 

stabil isomer yang mana, isomer cis atau isomer 

trans dan menganalisis lebih tinggi titik didih 

dari isomer cis atau isomer trans. 

Menyimpulkan 

kestabilan dan 

kenaikan titik didih 

pada isomer cis dan 

trans 

 

3. Pengembangan Produk Awal  

 

Setelah rancangan dibuat, maka dilakukanlah pengembangan produk awal.  Pada 

tahap ini dilakukan penyusunan draft kasar sedemikian lengkap beserta komponen 
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-komponen yang terdapat dalam draft tersebut.  Hal-hal yang dilakukan dalam pe-

ngembangan produk awal ini adalah: 

1) Menyusun lembar panduan penggunaan Software Avogadro untuk mengenal-

kannya pada siswa sebelum pembelajaran menggunakan LKPD sekaligus 

menjadi pendamping LKPD yang dikembangkan. 

2) Membuat analisis konsep dan RPP untuk materi hidrokarbon 

3) Membuat konsep LKPD.  Pada tahapan ini yang dilakukan adalah menentukan 

nama LKPD, pemilihan orientasi yang sesuai dengan materi hidrokarbon yang 

dekat dengan kehidupan sehari-hari, menentukan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan, menentukan keterampilan komunikasi yang hendak dilatihkan, dan 

menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadirkan dalam LKPD. 

4) Menyusun LKPD.  Setelah rancangan awal dibuat, maka dilakukanlah penyu-

sunan LKPD.  Pada tahapan ini yang akan dilakukan adalah pembuatan tabel, 

pemilihan jenis dan ukuran huruf, serta menyesuaikan tata letak bagian-bagian 

dari LKPD. 

 

Setelah LKPD dikembangkan, selanjutnya produk tersebut divalidasi oleh vali-

dator yang memahami LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software 

Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi.  Aspek 

yang divalidasi, yaitu aspek kesesuaian isi materi, konstruksi, dan keterbacaan.  

Validasi dilakukan oleh dosen FKIP Pendidikan Kimia Universitas Lampung.  

Apabila setelah divalidasi rancangan produk tersebut belum valid, maka perlu 

dilakukan revisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh validator ahli.  Selan-

jutnya, mengkonsultasikan hasil revisi LKPD sehingga produk hasil revisi terse-

but dapat diuji kembali kevalidannya.  Apabila setelah divalidasi rancangan pro-

duk tersebut telah valid, maka dapat diuji cobakan di lapangan awal. 

 

4. Uji coba lapangan awal  

 

Setelah dihasilkan LKPD beserta panduan penggunaan Software Avogadro yang 

telah divalidasi oleh ahli dan telah direvisi, selanjutnya dilakukan uji coba lapang-

an awal di SMA Bandar Lampung.  Uji coba ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kelayakan LKPD.  Adapun aspek kelayakan pada LKPD yang dinilai adalah aspek 
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kesesuaian isi, keterbacaan, dan konstruksi untuk guru serta aspek keterbacaan 

dan kemenarikan untuk peserta didik.  LKPD ini diujicobakan pada 10 siswa kelas 

XI IPA dan tiga guru mata pelajaran kimia.  Teknik uji ini menggunakan instru-

men berupa angket tanggapan guru dan siswa.  Selain itu, guru dan siswa juga di-

berikan produk awal yang telah dibuat, yaitu LKPD beserta panduan penggunaan 

Software Avogadro.  Sebelum LKPD diuji cobakan, terlebih dahulu guru dan 

siswa dikenalkan dengan Software Avogadro dengan bantuan lembar panduan 

penggunaan Software Avogadro.  Pengenalan Software Avogadro pada guru 

dilakukan agar guru memiliki bekal pengetahuan tentang Software Avogadro 

sebelum membelajarkan materi hidrokarbon menggunakan LKPD yang dikem-

bangkan.  Pengenalan Software Avogadro pada siswa dilakukan saat pertemuan 

pertama sebelum siswa diajarkan materi hidrokarbon menggunakan LKPD yang 

dikembangkan.  Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran materi hidrokarbon 

menggunakan LKPD yang dikembangkan dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien.  Pada uji ini, guru dimintai tanggapan terhadap LKPD yang dikembang-

kan mengenai kesesuaian isi, keterbacaan, dan konstruksi LKPD dengan mengisi 

angket yang disediakan.  Aspek kemenarikan dan keterbacaan LKPD juga dinilai 

oleh siswa dengan mengisi angket tanggapan siswa yang disediakan. 

 

5. Revisi Hasil Uji Coba Lapangan Awal 

 

Tahap terakhir pada penelitian ini adalah dilakukannya revisi/penyempurnaan 

LKPD yang telah dikembangkan.  Tahap revisi dilakukan dengan mempertim-

bangkan dari hasil tanggapan guru, dan tanggapan peserta didik terhadap LKPD 

yang dikembangkan sebelumnya.  

 

F.  Instrumen Penelitian  

 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen pada studi lapa-

ngan, instrumen pada validasi ahli, dan instrumen pada studi uji coba lapangan 

awal. 
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1. Instrumen pada studi lapangan 

Instrumen yang digunakan pada studi lapangan berupa angket yang diberikan ke-

pada guru dan peserta didik dalam bentuk google form.  

 

a. Angket untuk guru 

Angket yang diberikan kepada guru digunakan untuk memperoleh fakta-fakta di 

lapangan mengenai (1) penggunaan LKPD dalam pembelajaran, (2) apakah LKPD 

dibuat sendiri oleh guru, penerbit atau mendownload dari internet, (3) jenis visual-

isasi senyawa hidrokarbon dalam LKPD yang digunakan, (4) pemahaman guru 

terkait Software Avogadro untuk memvisualisasikan senyawa hidrokarbon dalam 

bentuk 3D, dan (5) LKPD yang digunakan sudah melatihkan keterampilan komu-

nikasi dalam materi hidrokarbon atau belum.  

 

b. Angket untuk peserta didik 

Angket yang diberikan kepada peserta didik digunakan untuk memperoleh fakta-

fakta di lapangan mengenai (1) sudah atau belum menggunakan LKPD dalam 

pembelajaran hidrokarbon, (2) jenis visualisasi senyawa hidrokarbon dalam 

LKPD yang digunakan oleh guru dalam mengajar, dan (3) LKPD yang digunakan 

sudah melatihkan dalam menjelaskan dan menyajikan data ke dalam bentuk tabel 

/grafik atau belum. 

 

2. Instrumen pada validasi ahli 

Instrumen yang digunakan pada validasi ahli meliputi instrumen validasi kesesua-

ian isi, konstruksi dan keterbacaan.  

 

a. Instrumen validasi aspek kesesuaian isi 

Instrumen validasi aspek kesesuaian isi digunakan untuk mengetahui kesesuaian 

isi LKPD dengan  KI dan KD, kesesuaian indikator, materi, kesesuaian urutan 

materi dengan indikator.  Instrumen aspek kesesuaian isi berbentuk angket yang 

terdiri dari 3 indikator yaitu kesesuaian isi dengan KI-KD, kesesuaian isi dengan 

Software Avogadro dan kesesuaian isi dengan keterampilan komunikasi.  Setiap 

indikator tersebut memuat beberapa pernyataan dan dilengkapi dengan kolom 

tanggapan atau saran.  Indikator kesesuaian isi dengan KI-KD memuat 5  
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pernyataan.  Indikator kesesuaian isi dengan Software Avogadro memuat 3 per-

nyataan.  Indikator kesesuaian isi dengan keterampilan komunikasi untuk LKPD 1 

memuat 5 pernyataan, LKPD 2 memuat 7 pernyataan dan LKPD 3 memuat 8 per-

nyataan.  Bentuk instrumen aspek kesesuaian ini dapat dilihat secara lebih rinci 

pada Lampiran 6 pada halaman 127.   

 

b. Instrumen validasi aspek konstruksi 

Instrumen validasi konstruksi digunakan untuk mengetahui kesesuaian konstruksi 

LKPD yang dikembangkan dengan syarat konstruksi LKPD yang ideal.  Instru-

men aspek konstruksi berbentuk angket yang terdiri dari 8 pernyataan dan dileng--

kapi dengan kolom tanggapan atau saran.  Bentuk instrumen aspek konstruksi da-

pat dilihat secara lebih rinci pada Lampiran 8 pada halaman 149.  

 

c. Instrumen validasi aspek keterbacaan 

Angket validasi keterbacaan digunakan untuk mengetahui keterbacaan LKPD ber-

basis visualisasi molekul 3D dengan Software Avogadro pada materi hidrokarbon 

berorientasi keterampilan komunikasi.  Instrumen aspek keterbacaan berbentuk 

angket yang terdiri dari 11 pernyataan dan dilengkapi dengan kolom tanggapan 

atau saran.  Bentuk instrumen aspek keterbacaan dapat dilihat secara lebih rinci 

pada Lampiran 10 pada halaman 153. 

 

3. Instrumen pada studi uji coba lapangan awal 

Pada tahap uji coba lapangan awal, instrumen yang digunakan berupa angket 

tanggapan guru dan agket tanggapan peserta didik. 

   

a. Angket tanggapan guru 

Angket tanggapan guru terdiri atas aspek kesesuaian isi, konstruksi, dan keterba-

caan.  Aspek-aspek tersebut sesuai dengan yang tertuang di dalam instrumen vali-

dasi ahli.  Pada segi kesesuaian isi terdiri atas kesesuaian isi LKPD dengan KI dan 

KD, kesesuaian indikator, materi, dan kesesuaian urutan materi dengan indikator.  

Aspek konstruksi digunakan untuk mengetahui kesesuaian konstruksi LKPD yang 

dikembangkan dengan syarat konstruksi LKPD yang ideal.  Pada segi keterbacaan 

terdiri atas keterbacaan LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software 
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Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi dari segi 

ukuran dan jenis huruf serta penggunaan bahasa.   

 

b. Angket tanggapan peserta didik 

Angket tanggapan peserta didik terdiri atas aspek keterbacaan dan kemenarikan.  

Pada segi keterbacaan terdiri atas keterbacaan LKPD berbasis visualisasi molekul 

3D Software Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komu-

nikasi dari segi ukuran dan jenis huruf serta penggunaan bahasa.  Pada segi keme-

narikan terdiri atas kemenarikan desain LKPD berbasis visualisasi molekul 3D 

Software Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komu-

nikasi hasil pengembangan dari segi pewarnaan, tata letak gambar dengan tuli-

san, dan perwajahan LKPD. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 

1. Teknik analisis data hasil angket pada studi lapangan 

Teknik analisis data hasil angket pada studi lapangan dilakukan dengan cara: 

a. Mengklasifikasi data untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan pertanyaan 

angket. 

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat untuk memberi-

kan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban berdasarkan 

pertanyaan angket dan banyaknya sampel. 

c. Menghitung persentase jawaban untuk melihat besarnya persentase setiap ja-

waban dari pertanyaan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis.   

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase jawaban responden seti-

ap item adalah sebagai berikut:  

 

                                                     (Sudjana, 2005). 

Keterangan:   %  = Persentase pilihan jawaban-i 

   = Jumlah responden yang menjawab jawaban-i 

N     = jumlah seluruh responden 
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2. Teknik analisis data instrumen hasil validasi ahli, tanggapan guru, dan peserta 

didik 

Angket yang akan diolah pada penelitian ini adalah angket hasil validasi ahli, 

angket tanggapan guru dan angket tanggapan peserta didik (pada aspek keterbaca-

an dan kemenarikan) terhadap LKPD.  Teknik analisis data angket dilakukan de-

ngan cara: 

a. Mengkode dan mengklasifikasikan data, bertujuan untuk mengelompokkan ja-

waban berdasarkan pernyataan angket.  

b. Melakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang dibuat, bertujuan untuk 

memberikan gambaran frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban ber-

dasarkan pernyataan angket dan banyaknya responden (pengisi angket). 

c. Memberi skor jawaban responden. 

Penskoran jawaban responden dalam angket dilakukan berdasarkan skala 

Likert pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Penskoran Pada Angket Berdasarkan Skala Likert 

No Pilihan Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Kurang Setuju (KS) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

d. Mengolah jumlah skor jawaban responden 

Pengolahan jumlah skor (S) jawaban angket adalah sebagai berikut: 

1) Skor untuk pernyataan Sangat Setuju (SS) 

    Skor = 5 x jumlah responden yang menjawab SS 

2) Skor untuk pernyataan Setuju (ST) 

    Skor = 4 x jumlah responden yang menjawab ST 

3) Skor untuk pernyataan Kurang Setuju (KS) 

Skor = 3 x jumlah responden yang menjawab KS 

4) Skor untuk pernyataan Tidak Setuju (TS) 

     Skor = 2 x jumlah responden yang menjawab TS 
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5) Skor untuk pernyataan Sangat Tidak Setuju (STS) 

     Skor = 1 x jumlah responden yang menjawab STS 

e. Menghitung persentase jawaban angket pada setiap pernyataan dengan meng-

gunakan rumus sebagai berikut:  

 

 x 100 %                     

Keterangan :  

%X in   = Persentase jawaban pernyataan ke-i pada angket  

        = Jumlah skor jawaban total  

 =  Skor maksimum yang diharapkan 

(Sudjana, 2005). 

f. Menghitung rata-rata persentase jawaban setiap angket untuk mengetahui ting-

kat kesesuaian isi, keterbacaan, dan kemenarikan LKPD berbasis visualisasi 

molekul 3D dengan Software Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi 

keterampilan komunikasi dengan rumus sebagai berikut:  

 

 x 100 %      

 

Keterangan : 

     = Rata-rata persentase angket-i 

    = Jumlah persentase angket-i 

n             = Jumlah pertanyaan 

(Sudjana, 2005). 

g. Menafsirkan persentase angket dengan menggunakan tafsiran Arikunto (2008) 

berdasarkan Tabel 5. 

 

Tabel 5. Tafsiran Persentase Angket 

No Presentase Kriteria 

1. 80,1%-100% Sangat Tinggi 

2. 60,1%-80% Tinggi 

3. 40,1%-60% Sedang 

4. 20,1%-40% Rendah 

5. 0,0%-20% Sangat Rendah 
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h. Menafsirkan kriteria validasi analisis persentase produk hasil validasi ahli de-

ngan menggunakan tafsiran Arikunto berdasarkan Tabel 6. 

 

Tabel 6. Kriteria Validasi Analisis Persentase 

Presentase Tingkat Kevalidan Keterangan 

76-100 Valid Layak/tidak perlu direvisi 

51-75 Cukup Valid Cukup layak/revisi sebagian 

26-50 Kurang Valid Kurang layak/revisi sebagian 

< 26 Tidak Valid Tidak layak/revisi total 

  (Arikunto, 2008). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

  

Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  

adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik LKPD berbasis visualisasi molekul 3D Software Avogadro pada 

materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi yang dikembangkan, 

terdiri dari 3 bagian yaitu LKPD 1, LKPD 2 dan LKPD 3.  Pembelajaran dalam 

LKPD ini menggunakan Software Avogadro yang bersifat open source. 

2. Hasil validasi ahli terhadap LKPD yang dikembangkan mengenai aspek kese-

suaian isi memperoleh persentase sebesar 74,85% dengan kriteria tinggi, aspek 

konstruksi memperoleh persentase 85% dengan kriteria sangat tinggi, dan pada 

aspek keterbacaan memperoleh persentase 76,36% dengan kriteria tinggi.  

LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Software Avogadro pada ma-

teri hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi diperoleh rata-rata 

persentase untuk ketiga aspek sebesar 78,73% dengan kriteria tinggi dan 

dikatakan valid.  

3. Hasil tanggapan guru terhadap LKPD yang dikembangkan mengenai aspek ke-

sesuaian isi memperoleh persentase sebesar 86,37%, aspek konstruksi memper-

oleh persentase sebesar 91,67%, dan pada aspek keterbacaan memperoleh per-

sentase sebesar 90,91%.  LKPD berbasis visualisasi molekul 3D dengan Soft-

ware Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keterampilan komunikasi 

memiliki kriteria sangat tinggi.  
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4. Hasil tanggapan siswa terhadap LKPD yang dikembangkan mengenai aspek 

keterbacaan memperoleh persentase sebesar 86%, dan aspek kemenarikan 

memperoleh persentase sebesar 88,36%.  LKPD berbasis visualisasi molekul 

3D dengan Software Avogadro pada materi hidrokarbon berorientasi keteram-

pilan komunikasi memiliki kriteria sangat tinggi.  

5. LKPD yang dikembangkan dapat dikatakan valid berdasarkan hasil validasi 

ahli dan layak digunakan dalam pembelajaran.  

 

B. Saran 

 

 

Saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Pengisian angket pada tahap studi pendahuluan hendaknya dilakukan secara 

langsung. 

2. Membaca panduan penggunaan Software Avogadro yang telah disusun dalam 

LKPD pada penelitian ini sebagai referensi.
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